
!מנהיגי חינוך יקרים

.הנני מוכן ומזומן. תשאפרשת כי 

.'הנני מוכן ומזומן, 'מנהג קדום בעם ישראל לומר לפני קיום מצווה

בבתי  ' ספירת העומר'כמו לפני , יש מצוות שזכו לקיום המנהג בהידור רב

.ועודהכנסת ועוד 

בתורת הסוד ונוהגים בו גם בקהילות הספרדים וגם בקהילות  יסודתוהמנהג 

.י הקדוש"אשכנז ובמיוחד החסידים ותלמידי האר

ומוסיף  .. 'הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה'שבא אדם לקיים מצווה ואומר 

.מבטא הדבר הכנה, את הכוונה והייחוד שלה

.חפזוןואינו דבר שנעשה מתוך הרגל או , קיום מצווה אינו דבר אקראי

.מתוך נוכחות מלאה' לעשות את ציווי ה. מדויק, ההכנה מסייעת להיות מתון

(:ה"סעיף כ, ח"כלל ס)' חיי אדם'כך כתב ה

ורצה לומר שכבר אני מוכן  ', כו" הנני מוכן ומזומן לקיים"זהו שיסדו לומר 

רצה לומר שתכין  , [ב"י' עמוס ד]' ישראלאלקיךהכון לקראת 'וזהו . ומזומן

שכאשר עשיתי מצוה  בנסיוןוכבר בחנתי . עצמך מקודם ולא בפתע פתאום

".לכן צריך ליזהר בזה, לא קיימתיה כראויבפתאום

אני מבקש בפעולתי  . חשיבות ההכנה שמסייעת לאדם לעמוד ולומר הנני

.לעשות דבר בעל ערך ובעל משמעות

י הקדוש על הכנה מיוחדת שמומלצת לכל יהודי לפתיחת  "מתוך כך לימד האר

:היום

והריני אוהב את כל אדם  , והריני מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך"

"מישראל כנפשי

מתוך כניסה  . נעשית מתוך שאיפה לטוב, כל מעשה ובוודאי מלאכת החינוך

.למצב נפשי של אהבת כל אחד מישראל כנפשנו

במיוחד הדגישו במקומות רבים כי דווקא לימוד התורה צריך שיעשה מתוך  

לימוד תורה  '-' לסם חיים'החשובה הזו שהופכת את הלימוד , ההכנה הזו

בספרו  ין'מוולוזכך כתב הרב חיים . 'מתוך כוונה לשמוע את דבר ה' לשמה

(:'שער ד)נפש החיים

כדי שיהיה יראתו קודמת ' קודם לימוד התורה צריך להרהר ביראת ה

לשם עסק ' ודבר בהם לשמם'אבל בשעת עסק התורה אמר . ..לחכמתו

מכל מקום כל הלימוד לשם  ' בעת הלימוד ענייני יראת היכויןהתורה ואף שלא 

".הואבריךקודשאיחוד 

בשנה מיוחדת ומאתגרת  . ד שאנו עומדים בפתחו הוא שבוע נפלא''החמשבוע 

.'הנני'זו ביקשנו לאסוף את כל הכוחות ולהיות במצב הנפשי המיוחד של 



.'הנני'ביקשנו לאסוף את כל הכוחות ולהיות במצב הנפשי המיוחד של זו 

בהערכה גדולה ותודה גדולה לכל אנשי ונשות החינוך שמכינים  .'הנני'

.לפני כל שיעור ושיעור' במטעמים'ועורכים שולחן ערוך 

אירוע רב משתתפים  , ישיבת צוות, הורה, לפני כל מפגש עם תלמיד.'הנני'

מתמלאים ופועלים מתוך אהבה..( בזום)

להיות שם עבורם , בימים שבהם החרדה עולה גם בגלים פתאומיים.'הנני'

.ביציבות ובנוכחות מלאה ומרגיעה

של תלמידנו  האמוניחיזוק חוסנם . 'החיסון'להמשיך את מבצע .'הנני'

.לצד כל חיסון גופני חשוב אחר. באמונה תפילה לימוד תורה וקיום מצוות

...לקרב ולא לרחקאעמודהעל משמרתי ,הנני"

,וזאת תהיה מגמת תפילת כשרי ישראל

'לקשר את כל נשמות עם ד

... "למקור החיים ולגלות את אור הקדושה הטמון בהם

(שע' עמ, איגרות הראיה א, הרב קוק)

בכל , בכל היוזמות, בכל הכנסים, ד מוצלח בכל הפעילויות''חמנאחל שבוע 

חיזוק הפן  , קליטת עלייה, בימי לימוד תורה מיוחדים, בתפילות. האירועים

באוויר הפתוח ובעשייה דרך המסך ודרך , בתחרויות, בחידונים. החברתי

.העיניים

:של ריבונו של עולם' הנני'המשותף של כולנו נזכה גם ל' הנני'בזכות ה

י" ְמחִּ י ְושִּ ת, ָרנִּ י ְבתֹוֵכְך-בַּ ְנתִּ י ָבא ְוָשכַּ ְננִּ י הִּ ּיֹון כִּ (יד,בזכריה ".. )צִּ

ד הנני מוצלח לכולנו''חמבברכת שבוע 

שושנה נגר


